
 

 

Námestie Jána Pavla II. 6073/7 
071 01 Michalovce 

IČO:    31313680  
DIČ:                     2021510304 
Tel.:                      056/6420351 

bankové spojenie: VÚB  
účet:     1673495655/0200 

 

Výzva  

na predloženie cenovej ponuky k zákazke s nízkou hodnotou 

 podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  

(ďalej len „ZVO“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov   

 

 Vyzývame Vás na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Pracovné 

oblečenie a obuv“ pre charitné domy v Michalovciach.  

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:   Občianske združenie Teresa Benedicta (OZTB) 

Sídlo:   Námestie Jána Pavla II. 6073/7, 07101 Michalovce 

IČO:   31313680 

DIČ:   2021510304 

Štatutárny zástupca: PhDr. Peter Novysedlák, PhD. 

Kontaktná osoba:  Ing. Jana Durkaiová 

Telefón:   0901 703 922 

e-mail:   jana.durkaiova@gmail.com 

 

 

2.  Názov predmetu zákazky:     Pracovné oblečenie a obuv 

 

3.  Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky je dodanie pracovného oblečenia a obuvi pre zamestnancov OZTB 

v Michalovciach. Bližšia špecifikácia pracovného oblečenia a obuvi je uvedená v prílohe č. 

1. tejto Výzvy. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby spojené s dopravou na miesto 

dodania. 

 

4.  Miesto dodania predmetu zákazky: 

Charitný dom prof. Hlaváča, Nám. Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 18100000-6 Pracovné odevy, špeciálne pracovné 

odevy a doplnky, 18800000-6 Obuv, 60000000-8 Dopravné služby 

 

5.  Spôsob vzniku záväzku:  

Víťaznému uchádzačovi bude odoslaná objednávka.  
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6.  Termín dodania: 

Do 10 pracovných dní od prijatia objednávky, najneskôr do 15.12.2021. 

 

7.  Platobné podmienky 

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Financovanie sa bude vykonávať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry so splatnosťou 14 dní od poskytnutia 

riadneho plnenia 

 

8.  Spôsob určenia ceny 

Ak je uchádzač platiteľ DPH, navrhovanú cenu tovaru uvedie v zložení: 

 navrhovaná cena bez DPH v EUR, 

 sadzba DPH a výška DPH v EUR, 

 navrhovaná cena vrátane DPH v EUR. 

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom bez DPH. Na 

skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v ponuke upozorní.  

 

9.  Obsah ponuky   

Predložená ponuka musí obsahovať: 

 

1) Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, resp. poskytovať službu (výpis z OR, 

živnostenský list..) – predmet činnosti musí zodpovedať predmetu zákazky 

2) Cenovú ponuku –t.j. kompletne vyplnenú Prílohu č.1., podpísanú osobou 

oprávnenou konať v mene uchádzača 

3) Čestné vyhlásenie uchádzača – Príloha č. 2 tejto výzvy 

 

10.  Spôsob predloženia ponuky a lehota na predkladanie ponúk: 

Ponuka so všetkými náležitosťami uvedenými v bode 09 tejto výzvy sa predkladá e-   

mailom na adresu jana.durkaiova@gmail.com najneskôr do 12.11.2021 do 10:00 hod. 

Do predmetu správy uviesť označenie „NEOTVÁRAŤ – Pracovné oblečenie“. 

 

11.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Na hodnotenie ponúk sa použije kritérium najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet 

zákazky. 

 

12.  Otváranie a vyhodnotenie ponúk: 

   Cenové ponuky budú vyhodnotené dňa 12.11.2021 o 11.00 hod. 

 

13.  Ostatné informácie: 

 Uchádzač predloží ponuku v slovenskom alebo v českom jazyku 

 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša výhradne 

uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi 
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 Všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku v lehote na predkladanie ponúk bude 

e-mailom zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

 V prípade, že úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ 

môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí. 

 V prípade, že uchádzači ponúknu rovnakú cenu za dodanie predmetu obstarávania, 

úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží ponuku skôr na zaevidovanie 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného 

obstarávania v zmysle § 57 zák. č. 343/2015 ZVO.  

 

14.  Dátum zverejnenia výzvy na stránke www.teresa-benedicta.sk: 04.11.2021 

 

     

 

V Michalovciach, dňa 03.11.2021 

           

PhDr. Peter Novysedlák, PhD. 

              prezident OZTB 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1: Cenová ponuka 

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie uchádzača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č.1 

    (Identifikačné údaje uchádzača) (vyplní uchádzač) 

...................................................................................................................................................... 

                            

   Cenová ponuka na predmet zákazky: 

 

    „Pracovné oblečenie a obuv“ 

 

 
Tabuľka na ocenenie predmetu zákazky: 

 

Por.č. Produkt Popis produktu m.j.
Predpoklada

né 

množstvo 

Cena za 

m.j. bez 

DPH

DPH

Cena za 

m.j. s 

DPH

Cena 

spolu bez 

DPH

Cena 

spolu s 

DPH

1 Dámska obuv

Ortopedická obuv celokožená s 

protišmykovou podrážkou, perforovaný 

zvršok s plnou pevnou špičkou, otočná pracka 

na pätu,  biela farba

1 pár 40

2 Pánska obuv

Ortopedická obuv celokožená s 

protišmykovou podrážkou, perforovaný 

zvršok s plnou pevnou špičkou, otočná pracka 

na pätu,  biela farba

1 pár 8

3
Dámske 

nohavice

nohavice na gumu s rovným strihom, 100% 

bavlna, bočné vrecká, gumička v páse, biela 

farba

1 ks 68

4
Pánske 

nohavice

nohavice s rovným strihom, 100% bavlna, 

bočné vrecká, zapínanie vpredu, gumička v 

páse, biela farba

1 ks 10

5
Dámska 

polokošeľa

dámska polokošeľa s krátkym rukávom z 

úpletu piké, elegantný strih, predlžená úzka 

léga s 5 gombíkmi, bavlna 65%+polyester, 

gramáž 200g/m2, svetlo modrá farba, vyšité 

logo OZTB na ľavej strane vo veľkosti 2x5 cm v 

jednej farbe 

1 ks 54

6
Dámska 

polokošeľa

dámska polokošeľa s krátkym rukávom z 

úpletu piké, elegantný strih, predlžená úzka 

léga s 5 gombíkmi, bavlna+polyester, gramáž 

200g/m2, svetlo fialová farba, vyšité logo 

OZTB na ľavej strane vo veľkosti 2x5 cm v 

jednej farbe

1 ks 6

7
Dámska 

polokošeľa

dámska polokošeľa s krátkym rukávom z 

úpletu piké, elegantný strih, predlžená úzka 

léga s 5 gombíkmi, bavlna+polyester, gramáž 

200g/m2, svetlo zelená farba, vyšité logo OZTB 

na ľavej strane vo veľkosti 2x5 cm v jednej 

farbe

1 ks 12

8
Pánska 

polokošeľa

pánska polokošeľa s krátkym rukávom z 

úpletu piké, léga s 3 gombíkmi vo farbe 

materiálu, bavlna 65% +polyester, gramáž 

200g/m2, svetlo modrá farba, vyšité logo 

OZTB na ľavej strane vo veľkosti 2x5 cm v 

1 ks 8

9
Dámske 

tričko biele

tričko ľahko vypasovaného strihu, 100% 

bavlna, okrúhly výstrih, krátky rukáv, biela 

farba, gramáž 180g/m2, vyšité logo OZTB na 

ľavej strane vo veľkosti 2x5 cm v jednej farbe

1 ks 6

 



 

10
Pánske tričko 

biele

100% bavlna, okrúhly výstrih, krátky rukáv, 

vyšité logo OZTB na ľavej strane vo veľkosti 

2x5 cm v jednej farbe, biela farba

1 ks 7

11 Flisová vesta

Flisová vesta bez rukávov so zapínaním na zips 

a stojačikom. Vesta má dve bočné vrecká na 

zips. Materiál: 100% polyester, Fleece, spodný 

lem na stiahnutie šnúrkou, antipilingová 

úprava vonkajšej strany, farba tyrkysová, 

vyšité logo OZTB na ľavej strane vo veľkosti 

2x5 cm v jednej farbe

1 ks 36

12

Pánske 

nohavice na 

traky

Bavlnené pánske nohavice s náprsenkou, na 

ktorej je vrecko na zips, zosilnené kolená v 

kontrastnej farbe (čierna), materiál: 100% 

bavlna s gramážou 260g/m2, bočné a predné 

vrecká, pás vzadu na gumu, modrá farba 

1ks 1

SPOLU

Poznámka:  logo OZTB = 4 písmená OZTB, veľkosť 2x5 cm, jedna farba  

 

 

* Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, vyčísľuje cenu v EUR bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH 

v ponuke upozorní. 

 

 

 

V......................................, dňa.................2021                 

    

 

                                                                      

 

                                                                                      .............................................. 

        Meno, priezvisko, pečiatka a podpis   

           osoby zodpovednej za vypracovanie ponuky 

 

      Meno, priezvisko, pečiatka a podpis   

           osoby zodpovednej za vypracovanie ponuky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 2 

    Čestné vyhlásenie uchádzača 

  (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača, IČO) (vyplní uchádzač ) 

 .................................................................................................................................. 

 

ako uchádzač, ktorý predložil cenovú ponuku na zákazku s nízkou hodnotou s názvom 

„Pracovné oblečenie a obuv“ 

 

    týmto čestne vyhlasujem, že  

 

 nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu (§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní). 

 som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej zainteresovanej osobe na strane 

verejného obstarávateľa v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v 

predmetnom verejnom obstarávaní 

 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá 

je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 

kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania 

 že všetky poskytnuté informácie v tomto verejnom obstarávaní sú presné a pravdivé. 

 

 

V..................................., dňa.................     

 

 

          

      ................................................... 

      Meno, priezvisko, pečiatka a podpis  

      osoby   oprávnenej konať v mene uchádzača 

 


